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Σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής
Εταιρείας το 2012, η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου
θεωρείται απαραίτητη σε τακτά χρονικά διαστήματα για όλα
τα άτομα, ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού, αποσκο
πώντας στην πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.
Η σημαντικότερη πρόκληση στο πεδίο της πρόληψης της
καρδιαγγειακής νόσου, είναι η αναγνώριση των ατόμων που
διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου και η
περαιτέρω θεραπεία τους. Τα άτομα αυτά συνήθως πάσχουν
από κάποιον παράγοντα κινδύνου, άρα η αναγνώρισή τους
από τους κλινικούς και η ενημέρωσή τους για τους παράγο
ντες κινδύνου που φέρουν, αποτελεί ταυτόχρονα και ισχυρό
κίνητρο για τη ρύθμιση των τροποποιήσιμων παραγόντων
κινδύνου και συνεπώς επίτευξη μείωσης του ατομικού τους
καρδιαγγειακού κινδύνου.
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Κάτω από αυτό το πρίσμα, τα τελευταία χρόνια πληθώρα
από μοντέλα εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν
προταθεί για την αναγνώριση των ατόμων που διατρέχουν
υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση καρδιαγγειακού συμβάντος.
Τα μοντέλα εκτίμησης κινδύνου είναι μαθηματικές εξισώσεις
που υπολογίζουν την πιθανότητα εκδήλωσης μιας νόσου στο
μέλλον. Η εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου γίνεται με
μοντέλα που τον εκτιμούν βάσει των κλασσικών παραγόντων
καρδιαγγειακού κινδύνου, σε άτομα χωρίς καρδιαγγειακό
ιστορικό. Η εκτίμηση του κινδύνου εξαρτάται από τις παραμέ
τρους που χρησιμοποιούνται στο εκάστοτε μοντέλο εκτίμησης
καρδιαγγειακού κινδύνου. Πολλά μοντέλα έχουν προταθεί για
την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου, λίγα όμως έχουν
τύχει ευρείας αποδοχής και χρήσης, ενώ η εφαρμογή τους σε
πληθυσμούς διαφορετικούς από αυτόν από τον οποίον προ
ήλθαν είναι προβληματική. Πιθανές ερμηνείες του παραπάνω
ευρήματος δεν αποδόθηκαν στις διαφορές στον επιπολασμό
των κλασσικών παραγόντων κινδύνου. Πολυπαραγοντικές
αναλύσεις έδειξαν ότι ούτε τα επίπεδα χοληστερόλης, ούτε
τα επίπεδα αρτηριακής πίεσης, ούτε οι καπνιστικές συνήθειες
παίζουν ρόλο στις διαφορές που παρατηρήθηκαν στην εκτί
μηση των καρδιακών επεισοδίων μεταξύ των πληθυσμών.
Πιθανόν, όμως άλλοι παράγοντες κινδύνου, ιδιαίτερα αυτοί
που σχετίζονται με το σύγχρονο τρόπο ζωής και τις καθημε
ρινές ασχολίες των ανθρώπων, να παίζουν κάποιο ρόλο στην
ετερογένεια των εκτιμήσεων, όπως είναι η καθιστική ζωή και
η ανθυγιεινή διατροφή.
Οι παραπάνω προβληματισμοί για την εφαρμογή των
μοντέλων εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου σε πληθυ
σμούς διαφορετικούς από αυτούς που προήλθαν, οδήγησαν
την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία να διαμορφώσει ένα
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ευρωπαϊκό μοντέλο εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου και
ανέπτυξε το πρόγραμμα SCORE (Systematic COronary Risk
Evaluation), από το οποίο δημιουργήθηκε ένα σκορ εκτίμησης
του 10-ετούς καρδιαγγειακού κινδύνου για θανατηφόρο καρ
διαγγειακό συμβάν, βασισμένο στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό.
Το σκορ αυτό βασίστηκε σε 12 προοπτικές μελέτες από την
Ευρώπη, με σύνολο 205.000 εθελοντών συμμετεχόντων και
συμπεριέλαβε τα χαρακτηριστικά φύλο, ηλικία, κάπνισμα,
χοληστερόλη και αρτηριακή πίεση. Η Ελλάδα δε διέθετε
ολοκληρωμένη μελέτη με 10-ετή παρακολούθηση όταν δι
αμορφώθηκε το ευρωπαϊκό μοντέλο εκτίμησης 10-ετούς
καρδιαγγειακού κινδύνου, όμως η χρήση ακόμα και του μο
ντέλου για τους πληθυσμούς χαμηλού κινδύνου εμπεριέχει
μεγάλη αβεβαιότητα. Τα τελευταία έτη έγινε μια συντονισμένη
προσπάθεια να τροποποιηθεί το μοντέλο καρδιαγγειακού
κινδύνου SCORE στην ελληνική πραγματικότητα. Με βάση
τον επιπολασμό των παραγόντων κινδύνου στην Ελλάδα,
όπως αυτά προέκυψαν από τη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ, και τη θνησι
μότητα από καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως αυτή προέκυψε
από τα αρχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, εκτιμήθηκε το
ελληνικό SCORE (HellenicSCORE) [Γράφημα]. Σύγχρονα δε
δομένα που αφορούν τους τεκμηριωμένους αλλά και τους
νεώτερους παράγοντες κινδύνου και τη σχέση τους με την
πρώτη εκδήλωση καρδιαγγειακής νόσου για τον ελληνικό
πληθυσμό, δημοσιεύτηκαν πολύ πρόσφατα για τον αστικό
πληθυσμό της Ελλάδας μετά την ολοκλήρωση της 10-ετούς
παρακολούθησης των συμμετεχόντων στη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ.

Γράφημα. Το HellenicSCORE (όπως δημοσιεύθηκε στο Hellenic J
Cardiol 2007;48:55-63).
ΑΘΗΡΩΜΑ
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Η μελέτη ΑΤΤΙΚΗ ξεκίνησε το 2001 από την Α΄ Καρδιολογική
κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συμμετείχαν 3.042 ενή
λικα άτομα (1.514 άνδρες και 1.528 γυναίκες), χωρίς ατομικό
ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου, κάτοικοι του νομού Αττικής.
Στους εθελοντές, που συμμετείχαν με ποσοστό αποδοχής
κατά 78%, μετρήθηκαν κοινωνικο-οικονομικά, δημογραφικά,
κλινικά, παρακλινικά, διατροφικά και ψυχομετρικά στοιχεία.
Στόχος της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ ήταν να αποτιμηθεί ο επιπολασμός
των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου στον πληθυσμό
και να συσχετισθούν διάφοροι παράγοντες με τον κίνδυνο
εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.
Το ελληνικό μοντέλο εκτίμησης του 10-ετούς καρδιαγγεια
κού κινδύνου πρόσφατα συγκρίθηκε με τον παρατηρηθέντα
10-ετή καρδιαγγειακό κίνδυνο που αποτιμήθηκε από την
ολοκλήρωση της 10-ετούς παρακολούθησης του δείγματος
της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, με ποσοστό συμμετοχής 85%, και η εγκυ
ρότητά του επιβεβαιώθηκε με αυτή τη σύγκριση με ποσοστό
συμφωνίας μεγαλύτερο του 70%. Αν και τα υπάρχοντα μοντέλα
εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου έχουν υιοθετηθεί από
τις καρδιολογικές εταιρείες παγκοσμίως, ακόμα, το ποσοστό
ορθής ταξινόμησης των ατόμων σε κατηγορίες καρδιαγγειακού
κινδυνου (χαμηλό-υψηλό) χρειάζεται βελτιστοποίηση, καθώς
φαίνεται στην καλύτερη περίπτωση να αγγίζει το 80%. Αυτό
σημαίνει πως τουλάχιστον 20 από τα 100 άτομα θα κατηγοριο
ποιηθούν σε λανθασμένη κατηγορία καρδιαγγειακού κινδύνου
και είτε θα υποεκτιμηθεί ο κίνδυνός τους με αποτέλεσμα να
μην καλυφθούν επαρκώς, είτε θα υπερεκτιμηθεί, με αποτέ
λεσμα να λάβουν θεραπεία που δε χρειάζονται, αυξάνοντας
το κόστος της πρόληψης.
Η βελτιστοποίηση των μοντέλων εκτίμησης καρδιαγγειακού
κινδύνου εξαρτάται κυρίως από τη μεθοδολογία των μελετών
από τις οποίες προήλθαν και από τους παράγοντες που συμπε
ριλαμβάνουν για την εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.
Η επιστημονική ομάδα της μελέτης ΑΤΤΙΚΗ, χρησιμοποιώντας
τα δεδομένα του πενταετούς επανελέγχου, ήταν η πρώτη που
επιχείρησε την προσθήκη της αποτίμησης του διατροφικού
παράγοντα με τη χρήση του Μεσογειακού σκορ διατροφής.
Το σκορ αυτό (MedDietScore), αποτελεί δείκτη αποτίμησης
του βαθμού προσκόλλησης στη Μεσογειακή Δίαιτα και αύ
ξησή του σημαίνει καλύτερη προσκόλληση στη Μεσογειακή
Δίαιτα. Προσθήκη του σκορ αυτού στο μοντέλο εκτίμησης
του καρδιαγγειακού κινδύνου βελτίωσε κατά 5,5% το σφάλμα
εκτίμησης (δυσταξινόμηση των πραγματικών καρδιαγγειακών
συμβαμάτων) του μοντέλου εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύ
νου. Το συμπέρασμα, ήταν ότι η προσθήκη του διατροφικού
παράγοντα στα μοντέλα εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου
θα μπορούσε να αυξήσει την ακρίβειά τους και να συμβάλλει
στην ορθότερη αναγνώριση των ατόμων που διατρέχουν
αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση της νόσου. Το παραπάνω
συμπέρασμα επιβεβαιώθηκε μόλις ολοκληρώθηκε η 10-ετής
παρακολούθηση των συμμετεχόντων στη μελέτη ΑΤΤΙΚΗ
και επαναξιολογήθηκε ο ρόλος της προσθήκης της διατρο
φικής αξιολόγησης στο μοντέλο εκτίμησης καρδιαγγειακού
κινδύνου. Η προσθήκη του MedDietScore στο μοντέλο που
(συνέχεια στη σελίδα 7)
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Νεότερα δεδομένα
για το κάπνισμα
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.)
το ένα τρίτο του παγκόσμιου ενήλικου πληθυσμού είναι
καπνιστές. Στην Ελλάδα η αναλογία είναι ακόμη χειρότερη,
αφού 1 στους 2 καπνίζει. Το κάπνισμα, προκαλεί 4 εκατομ
μύρια θανάτους ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο και 550
χιλιάδες θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά οι
οφειλόμενοι στο κάπνισμα θάνατοι είναι περισσότεροι από
το σύνολο των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, αλκοόλ,
ναρκωτικά, ανθρωποκτονίες και αυτοκτονίες. Πάνω από το
90% των καπνιστών ξεκινούν το κάπνισμα σε ηλικία κάτω
των 21 ετών. Αξιοσημείωτο ότι, ένας καπνιστής έχει περίπου
10 χρόνια λιγότερο προσδόκιμο επιβίωσης από έναν μη
καπνιστή και περίπου 12 χρόνια λιγότερα υγιούς ζωής από
έναν μη καπνιστή.
Ο κίνδυνος για την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου
αρχίζει να μειώνεται γρήγορα μετά τη διακοπή του καπνί
σματος, ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου: σε 2 με 4 χρόνια
από τη διακοπή του καπνίσματος ο κίνδυνος μειώνεται κατά
50%. Παρ’ όλα αυτά ο κίνδυνος παραμένει αυξημένος και 10
χρόνια μετά τη διακοπή του καπνίσματος, ενώ για να φτάσει
στα επίπεδα των μη καπνιστών χρειάζονται 20 χρόνια. Στις
γυναίκες το 50% των καρδιακών συμβάντων σχετίζεται με
το κάπνισμα. Επιπλέον, σε μία υποομάδα αποτελούμενη από
νέες και μεσήλικες γυναίκες, το 48% των εμφραγμάτων του
μυοκαρδίου αποδόθηκαν στο κάπνισμα.
Η έκθεση στο παθητικό κάπνισμα αυξάνει κατά 30%
τον κίνδυνο θανάτου από στεφανιαία νόσο. Υπολογίζεται
ότι 37% του πληθυσμού εκτίθεται στο παθητικό κάπνισμα.
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ
Η εξάρτηση από το κάπνισμα οφείλεται σε έναν αριθμό
παραγόντων, που συνδέονται με το περιεχόμενο των συ
στατικών-ουσιών του τσιγάρου.
Στον καπνό του τσιγάρου υπάρχουν πάνω από 4000 χημι
κές ουσίες μεταξύ των οποίων και 40 περίπου καρκινογόνες,
όπως η πίσσα. Η πίσσα είναι ένωση καρκινογόνων ουσιών, η
οποία ευθύνεται για την πρόκληση καρκίνου στους πνεύμο
νες, το στομάχι και το έντερο καθώς και για την εκδήλωση

χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων.
Η νικοτίνη είναι εθιστική, αλλά όχι καρκινογόνος. Είναι
η κύρια ουσία που ευθύνεται για την εξάρτηση που προκαλείται με το κάπνισμα. Η νικοτίνη προκαλεί ενεργοποίηση
του συμπαθητικού συστήματος με απελευθέρωση των
νευροδιαβιβαστών ντοπαμίνη και νορεπινεφρίνη στους
οποίους οφείλεται η πρόκληση ευχαρίστησης και ανορεξίας,
ακετυλοχολίνη που παίζει ρόλο στη βελτίωση της μνήμης
και βήτα ενδορφίνη που επιδρά στη μείωση του άγχους και
της νευρικότητας.
Η περιεκτικότητα της νικοτίνης στο αίμα μειώνεται κατά
50% μισή ώρα μετά το σβήσιμο του τσιγάρου και κατά 25%
μία ώρα αργότερα. Η δράση των ορμονών που εκκρίνονται
διαρκεί επίσης μισή ώρα. Ίσως αυτό εξηγεί γιατί οι καπνιστές
καπνίζουν κατά μέσο όρο ένα πακέτο την ημέρα.
Μια από τις πλέον ουσιαστικές επιδράσεις της νικοτίνης
στους καπνιστές συνδέεται με το γεγονός, ότι αυτή μακρο
πρόθεσμα μειώνει την ικανότητα του εγκεφάλου να βιώνει
ευχάριστα συναισθήματα, οπότε οι καπνιστές χρειάζονται
όλο και μεγαλύτερες ποσότητες για να βιώσουν το ίδιο
συναίσθημα.
Οι περισσότεροι καπνιστές ισχυρίζονται ότι το κάπνισμα
τους δίνει ευχαρίστηση, τους μειώνει το άγχος και τους
βοηθά στη συγκέντρωση. Η αλήθεια όμως είναι ότι όταν τα
επίπεδα νικοτίνης στο αίμα πέσουν χαμηλά, προκαλούνται
συμπτώματα στέρησης που εκδηλώνονται με άγχος, ευερε
θιστότητα, διαταραχές ύπνου, δυσκολία στη συγκέντρωση,
δυσφορία και καταθλιπτικό συναίσθημα.
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ
Το κάπνισμα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους
παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη της στεφανιαίας
νόσου. Η νικοτίνη μαζί με τις λοιπές ουσίες που περιέχονται
στο τσιγάρο συνδέεται δοσολογικά με την αρτηριοσκλήρυνση και τη ρήξη της αθηρωματικής πλάκας. Ο μηχανισμός
είναι πλέον γνωστός και συνοψίζεται ως εξής:
Η νικοτίνη προκαλεί, ανεπάρκεια της εξαρτώμενης από
το ενδοθήλιο αγγειοδιαστολής μέσω:
• της απελευθέρωσης των κατεχολαμινών με αποτέλεσμα
αύξηση του αγγειακού τόνου
• της έκθεσης του ενδοθηλίου σε ελεύθερες ρίζες
• την αναστολή της σύνθεσης του ΝΟ ή αυξημένη απενερ
γοποίηση του ΝΟ μετά την απελευθέρωσή του από τα
ενδοθηλιακά κύτταρα και τέλος
• την αναστολή της σύνθεσης της προστακυκλίνης (αγγει
οδιασταλτική ουσία και αναστολέας των αιμοπεταλίων
που παράγεται από το ενδοθήλιο)
Επίσης η νικοτίνη προκαλεί:
1. Αύξηση του οξειδωτικού στρες
2. Διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων
3. Αγγειακή-ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
4. Θρομβογένεση
5. Φλεγμονή.
Κατά αυτόν τον τρόπο ο κίνδυνος προσβολής από στεφα
νιαία νόσο είναι 2 – 3 φορές υψηλότερος στους καπνιστές
από ότι στους μη καπνιστές. Επιπλέον, ευθύνεται για το 40%
περίπου του συνόλου των θανάτων από καρδιακά νοσήματα.
Έρευνες έχουν δείξει ότι:
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• αυτοί που καπνίζουν μέχρι 10 τσιγάρα την ημέρα έχουν
25-30% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας
νόσου από αυτούς που δεν καπνίζουν,
• αυτοί που καπνίζουν 10-20 τσιγάρα έχουν 30-50% μεγα
λύτερη πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου από
αυτούς που δεν καπνίζουν,
• αυτοί που καπνίζουν 20-40 τσιγάρα έχουν 75% μεγα
λύτερη πιθανότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου από
αυτούς που δεν καπνίζουν,
• αυτοί που καπνίζουν περισσότερα από 40 τσιγάρα την
ημέρα έχουν 100% μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης
στεφανιαίας νόσου από τους μη καπνιστές.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Το πιο σημαντικό στάδιο για να διακόψει κανείς το κά
πνισμα είναι η απόφαση να το διακόψει.
Τα δέκα βήματα διακοπής του καπνίσματος είναι:
1. Σκέψη για τη διακοπή του καπνίσματος
2. Εύρεση πληροφοριών για τη διακοπή του καπνίσματος
3. Τροποποίηση κινδύνου από το κάπνισμα (αλλαγή μάρ
κας, ελάττωση κ.ά.)
4. Απόφαση για διακοπή του καπνίσματος
5. Ορισμός ημερομηνίας διακοπής
6. Αποχή από το κάπνισμα για 24 ώρες
7. Ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας ως μη καπνιστής
8. Ολοκλήρωση του πρώτου μήνα ως μη καπνιστής
9. Ολοκλήρωση του πρώτου τρίμηνου ως μη καπνιστής
10. Ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου ως μη καπνιστής
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι καπνιστές χρειάζονται
κίνητρο για τη διακοπή του καπνίσματος και ψυχολογική
ενίσχυση από τον ιατρό τους, που συνοψίζεται στα πέντε
αγγλικά “Α”, όπως συνοψίζεται στην εικόνα 1.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διακοπή του
καπνίσματος βασίζονται σε: α) Συμπεριφορικές τεχνικές, β)
Γνωσιακές τεχνικές, γ) Φαρμακοθεραπεία με χρήση υποκα
τάστατων νικοτίνης, βουπροπιόνη ή βαρενικλίνη.
Ως θεραπεία εκλογής για τη διακοπή του καπνίσματος
θεωρούνται οι γνωσιακές-συμπεριφορικές παρεμβάσεις με
την παράλληλη χρήση υποκατάστατων νικοτίνης.

ΒΟΥΠΡΟΠΙΟΝΗ
Η βουπροπιόνη (Zyban, Wellbutrin) είναι ένα ήπιο αντι
καταθλιπτικό και αρχικά χρησιμοποιήθηκε ως τέτοιο. Είναι
εκλεκτικός αναστολέας της νοραδρεναλίνης και της ντο
παμίνης. Στην πορεία βρέθηκε ότι προκαλεί απέχθεια για
το τσιγάρο.
Χρειάζεται κάποιες ημέρες για να επιδράσει στον οργανι
σμό, γι’ αυτό ξεκινάει κανείς ενόσω καπνίζει και μπαίνει μία
ημερομηνία στόχος για τη διακοπή (συνήθως δύο εβδομάδες
από την έναρξη της θεραπείας).
Η δοσολογία της είναι συνήθως 300mg την ημέρα διαιρε
μένα σε δύο δόσεις. Η χορήγησή της μπορεί να συνδυαστεί
μετά τη διακοπή του καπνίσματος και με θεραπεία υποκα
τάστασης νικοτίνης και γίνεται με ιατρική παρακολούθηση
και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (8–18 εβδομάδες).
ΒΑΡΕΝΙΚΛΙΝΗ
Η βαρενικλίνη (Champix) δεν είναι αντικαταθλιπτικό. Είναι
ένα νέο σκεύασμα που δρα στους υποδοχείς της νικοτίνης
στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Είναι διπλός αγωνιστής
και ανταγωνιστής των νικοτινικών υποδοχέων. Έχει την
ικανότητα να μειώνει την ανάγκη για νικοτίνη, να ανακου
φίζει από τα στερητικά συμπτώματα και να περιορίζει την
ψυχολογική εξάρτηση.
Η χορήγηση της βαρενικλίνης γίνεται υπό ιατρική παρα
κολούθηση. Η διακοπή του καπνίσματος γίνεται μέσα στη
δεύτερη εβδομάδα της χορήγησης. Η διάρκεια της θεραπείας
είναι περί που 12 εβδομάδες με δυνατότητα παράτασης της.
Γενικά η βαρενικλίνη θεωρείται ασφαλής στη χρήση και
καλά ανεκτή από τον οργανισμό.
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ
Τα υποκατάστατα νικοτίνης εφοδιάζουν τον οργανισμό με
μικρές ποσότητες νικοτίνης ώστε να μπορεί να ανακουφιστεί
από τα συμπτώματα του στερητικού συνδρόμου. Κατά τη
χρήση τους όμως δεν επιτρέπεται το κάπνισμα λόγω της πι
θανότητας εμφάνισης τοξικών επιπέδων νικοτίνης στο αίμα.
Στα υποκατάστατα νικοτίνης περιλαμβάνονται τα αυτο
κόλλητα νικοτίνης, οι τσίχλες νικοτίνης, τα ρινικά σπρέυ και
τα εισπνεόμενα σκευάσματα νικοτίνης.

• ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ
Πρόκειται για μικρά αυτοκόλλητα εμποτισμένα με νικο
τίνη. Έχουν ως πλεονέκτημα την παροχή στον οργανισμό
σταθερής δόσης νικοτίνης. Υπάρχει όμως η πιθανότητα
τοπικού δερματικού ερεθισμού και μπορεί να προκαλέσουν
παράξενα όνειρα αν συνεχίσει να τα φορά κανείς και στον
ύπνο. Η διάρκεια θεραπείας είναι περίπου 12 εβδομάδες.
• ΤΣΙΧΛΑ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ
Η τσίχλα νικοτίνης είναι μία εύχρηστη μέθοδος μια και
μπορεί κανείς να την πάρει όποτε νιώθει την ανάγκη να
καπνίσει. Βοηθά τους καπνιστές να έχουν κάτι στο στόμα
τους που να υποκαθιστά το τσιγάρο. Δεν μπορεί όμως να
τη μασά κανείς, όταν πίνει ποτό ή αναψυκτικό.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εικόνα 1. Τα πέντε Α στην ενίσχυση του καπνιστή για τη διακοπή
του καπνίσματος.
ΑΘΗΡΩΜΑ

• ΤΟΜΟΣ 19, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

1. Willett WC, Green A, Stampfer MJ, et al. Relative and absolute excess risks of coronary heart disease among women who smoke cigarettes. N Engl J Med 1987;317:1303-9.
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Σχετικός κίνδυνος 0,936 (95% Cl, 0,89-0,99)
P=0,016
Μονοθεραπεία με σιμβαστατίνη

Χρήστος Μιχαλακέας

Καρδιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Β΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»
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Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Καρδιολογική Κλινική,
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Η επίδραση της προσθήκης εζετιμίμπης
σε σιμβαστατίνη σε ασθενείς
μετά από οξύ στεφανιαίο επεισόδιο
Cannon CP, Blazing MA, Giugliano RP, et al

N Engl J Med. 2015;372:2387-97
Η χορήγηση στατινών ελαττώνει τα επίπεδα της LDL-χολ και
μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβάντων. Η
εζετιμίμπη είναι ένα υπολιπιδαιμικό φάρμακο που ελαττώνει τα
επίπεδα της χοληστερόλης μειώνοντας την απορρόφησή της
από το γαστρεντερικό σύστημα. Η επίδραση της προσθήκης
εζετιμίμπης σε αγωγή με στατίνη όσον αφορά στην ελάττωση
του καρδιαγγειακού κινδύνου δεν είναι γνωστή.
Η μελέτη IMPROVE-IT είναι μια διπλή – τυφλή τυχαιοποι
ημένη μελέτη με 18.144 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν λόγω
οξέος στεφανιαίου συνδρόμου (ΟΣΣ). Οι συμμετέχοντες είχαν
νοσηλευθεί τις προηγούμενες 10 ημέρες λόγω ΟΣΣ και εμφά
νιζαν επίπεδα LDL-χολ 50 έως 100 mg/dL υπό υπολιπιδαιμική
αγωγή ή 50 έως 125 mg/dL εφόσον δεν ελάμβαναν αγωγή.
Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στη λήψη συνδυασμού 40 mg
σιμβαστατίνης με 10 mg εζετιμίμπη ή 40 σιμβαστατίνης με ει
κονικό φάρμακο (μονοθεραπεία με σιμβαστατίνη). Πρωτογενές
τελικό σημείο της μελέτης αποτέλεσε το σύνθετο τελικό σημείο
καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος
μυοκαρδίου, ασταθούς στηθάγχης που έχρηζε εισαγωγής σε
νοσοκομείο, επέμβασης επαναγγείωσης στεφανιαίων και μη
θανατηφόρου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Μετά από περίπου 6 έτη παρακολούθησης κατά μέσο όρο
η διάμεση τιμή της LDL-χολ ήταν 53,7 mg/dL στην ομάδα
που έλαβε το συνδυασμό σιμβαστατίνης/εζετιμίμπης έναντι
69,5 mg/dL στην ομάδα της μονοθεραπείας με σιμβαστατίνη
(p<0,001). Η συχνότητα εμφάνισης του πρωτογενούς τελικού
σημείου ήταν 32,7% στην ομάδα σιμβαστατίνης/εζετιμίμπης
έναντι 34,7% στην ομάδα της μονοθεραπείας με στατίνη
(σχετικός κίνδυνος 0,936, 95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,89
έως 0,99, p=0,016, Εικόνα 1). Όσον αφορά στις ανεπιθύμητες
ενέργειες από το μυϊκό σύστημα, τα χοληφόρα, το ήπαρ και
την εμφάνιση κακοήθειας δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά ανάμεσα στη χορήγηση συνδυασμού με εζετιμίμπη
έναντι του συνδυασμού με εικονικό φάρμακο.

Ποσοστό συμβαμάτων (%)

Επιμέλεια:

Σιμβαστατίνη – εζετιμίμπη

Έτη μετά τυχαιοποίηση

Εικόνα 1. Καμπύλη Kaplan-Meyer για τα πρωτογενή καταληκτικά
σημεία. H ομάδα που έλαβε το συνδυασμό σιμβαστατίνης με εζετι
μίπμη παρουσίασε ελάττωση του σχετικού κινδύνου για εμφάνιση
των πρωτογενών καταληκτικών σημείων κατά 6,4% σε σχέση με την
ομάδα που έλαβε μόνο σιμβαστατίνη.

 Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η ελάττωση των επιπέδων
της LDL-χολ με χορήγηση συνδυασμού σιμβαστατίνης με
εζετιμίμπη είναι μεγαλύτερη έναντι της μονοθεραπείας με
σιμβαστατίνη. Η περαιτέρω ελάττωση της LDL-χολ πέραν
των προτεινόμενων στόχων σε ασθενείς με πρόσφατο
ΟΣΣ οδήγησε σε μείωση της εμφάνισης καρδιαγγειακών
συμβαμάτων κατά 6,4%. Κατά συνέπεια τα ευρήματα αυτά
ενισχύουν την υπόθεση όσο «χαμηλότερα επίπεδα LDL-χολ
τόσο καλύτερα».

Το παθητικό κάπνισμα στην παιδική
ηλικία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
αθηροσκλήρωσης των καρωτίδων
στην ενήλικο ζωή
West HW, Juonala M, Gall SL, et al

Circulation. 2015;131:1239-46
Η σχέση ανάμεσα στο παθητικό κάπνισμα στην παιδική
ηλικία και στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου δεν έχει
αποσαφηνισθεί. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκαν δε
δομένα σε βάθος 26 ετών παρακολούθησης από τη μελέτη
Cardiovascular Risk in Young Finns προκειμένου να αξιολο
γηθεί η σχέση του παθητικού καπνίσματος με την εμφάνιση
αθηροσκλήρωσης των καρωτίδων.
Συλλέχθηκαν δεδομένα από υπερηχογράφημα καρωτίδων
2.448 ατόμων και συσχετίσθηκαν με τα επίπεδα κοτινίνης
(κύριος μεταβολίτης της νικοτίνης) των συμμετεχόντων από
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δείγματα αίματος που είχαν φυλαχθεί από το 1980 έως το
1983 κατά την παιδική τους ηλικία. Το ποσοστό συμμετεχό
ντων με τα χαμηλότερα επίπεδα κοτινίνης ήταν αυξημένο σε
παιδιά των οποίων οι γονείς δεν κάπνιζαν (84%), ελαττωμένο
όταν κάπνιζε ο ένας εκ των δύο γονέων (62%) και 42% όταν
κάπνιζαν και οι δύο γονείς.
Η πιθανότητα εμφάνισης αθηρωματικής πλάκας στις κα
ρωτίδες στην ενήλικο ζωή ήταν μεγαλύτερη σε παιδιά των
οποίων οι γονείς κάπνιζαν (σχετικός κίνδυνος 1,7, 95% διά
στημα εμπιστοσύνης 1,0-2,8, p = 0,04). Ακόμα και αν οι γονείς
εφάρμοζαν στρατηγικές καλής «καπνιστικής υγιεινής» (παιδιά
με μη ανιχνεύσιμα επίπεδα κοτινίνης) ο σχετικός κίνδυνος
ήταν αυξημένος αλλά όχι σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο
σε σύγκριση με παιδιά μη καπνιστών (σχετικός κίνδυνος 1,6,
95% διάστημα εμπιστοσύνης 0,6-4,0, p = 0,34), ενώ ο σχετικός
κίνδυνος ήταν τετραπλάσιος (p = 0.02) όταν οι γονείς δεν εφάρ
μοζαν στρατηγικές προστασίας των παιδιών από τον καπνό.
 Συμπερασματικά, το παθητικό κάπνισμα των παιδιών
από τους γονείς αυξάνει τον κίνδυνο αθηρωμάτωσης των
καρωτίδων, ο κίνδυνος όμως μετριάζεται όταν οι γονείς
εφαρμόζουν στρατηγικές προστασίας των παιδιών από
τον καπνό. Kατά συνέπεια οι καπνιστές γονείς θα πρέπει
να έχουν πλήρη επίγνωση ότι η παθητική έκθεση των παιδιών τους στον καπνό έχει «καταστροφική» επίδραση στο
αγγειακό τους σύστημα και το λιγότερο που οφείλουν να
κάνουν οι καπνιστές, αν δεν διακόπτουν το κάπνισμα, είναι
να μη καπνίζουν σε χώρο που βρίσκονται παιδιά.

Η λιπώδης διήθηση του ήπατος αποτελεί
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για
εμφάνιση αθηροσκλήρωσης σε νέα άτομα
Ozturk K, Uygun A, Guler AK, et al

Atherosclerosis. 2015;240:380-6
Η συσχέτιση ανάμεσα στη μη-αλκοολική λιπώδη διήθηση
του ήπατος (Nonalcoholic Fatty Liver Disease - NAFLD) και
στην εμφάνιση επιταχυνόμενης αθηροσκλήρωσης ενδεχο
μένως αποδίδεται στη συχνή συνύπαρξη του μεταβολικού
συνδρόμου (ΜΣ). Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η
σχέση ανάμεσα στη NAFLD και στην εμφάνιση υποκλινικής
αθηροσκλήρωσης σε άτομα ηλικίας 20 – 40 ετών παρουσία
ή απουσία ΜΣ.
Στη μελέτη συμμετείχαν 61 ασθενείς με ιστολογικά επι
βεβαιωμένη λιπώδη διήθηση ήπατος χωρίς επιπρόσθετους
παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακής νόσου και συγκρίθηκαν
με 41 υγιείς εθελοντές. Στους συμμετέχοντες μετρήθηκαν
δείκτες υποκλινικής αθηροσκλήρωσης: ταχύτητα σφυγμικού
κύματος (PWV), πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδων (CIMT)
και ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή βραχιονίου αρ
τηρίας (FMD).
ΑΘΗΡΩΜΑ
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Ασθενείς με NAFLD και ηπατική στεάτωση ή στεατοηπατί
τιδα εμφάνιζαν παθολογικές τιμές των μετρούμενων δεικτών
σε σύγκριση με υγιή άτομα σε στατιστικά σημαντικό βαθμό
(p<0,001 για το FMD και το CIMT). Στους ασθενείς με NAFLD οι
δείκτες υποκλινικής αθηρωμάτωσης δεν διέφεραν ανάμεσα σε
αυτούς που εμφάνιζαν ΜΣ και σε αυτούς που δεν πληρούσαν
τα κριτήρια του ΜΣ (p >0,05).
 Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η παρουσία λιπώδους διήθησης ήπατος σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ενδοθηλιακής
δυσλειτουργίας και αθηροσκλήρωσης ανεξάρτητα από την
παρουσία ή όχι μεταβολικού συνδρόμου.

Ανεπιθύμητες δράσεις από τη μεγάλη
ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ
με χορήγηση ροσουβαστατίνης
Everett BM, Mora S, Glynn RJ, et al

Am J Cardiol. 2014;114:1682–9
Οι τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης
Καρδιολογικής Εταιρείας διευρύνουν τις ενδείξεις χορήγησης
έντονης υπολιπιδαιμικής αγωγής με στατίνες. Εντούτοις, τα
δεδομένα για την ασφάλεια από την επίτευξη πολύ χαμηλών
επιπέδων της LDL-χολ δεν είναι πολλά. Στο πλαίσιο της μελέτης
JUPITER αξιολογήθηκαν δεδομένα από ασθενείς που πέτυχαν
πολύ χαμηλά επίπεδα LDL-χολ.
Στη μελέτη JUPITER ένα ποσοστό 10% των συμμετεχόντων
εμφάνισε σημαντική ελάττωση των επιπέδων της LDL-χολ.
Αξιολογήθηκαν τα δεδομένα από 767 συμμετέχοντες που
πέτυχαν πολύ χαμηλά επίπεδα LDL-χολ <30 mg/dL και 718
συμμετέχοντες που πέτυχαν ελάττωση της LDL-χολ >70%
με λήψη 20 mg ροσουβαστατίνης ημερησίως. Οι συμμετέχο
ντες αυτοί συγκρίθηκαν με αυτούς που δεν εμφάνισαν τόσο
χαμηλά επίπεδα με την αγωγή και με αυτούς που έλαβαν
εικονικό φάρμακο.
Φάνηκε ότι οι ασθενείς με επίπεδα LDL-χολ <30 mg/dL
εμφάνιζαν αύξηση στην εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ),
αυξημένη επίπτωση αιματουρίας, μυοσκελετικών, ηπατικών
και ψυχιατρικών επιπλοκών. Δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική
διαφορά στους ασθενείς με ποσοστιαία μείωση της LDL-χολ
>70%, ούτε σημαντική διαφορά στην επίπτωση νεφρικής
ανεπάρκειας, καρκίνου, αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
και διαταραχών μνήμης.
 Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η μεγάλη ελάττωση της
LDL-χολ με εντατική στατινοθεραπεία είναι γενικά καλά
ανεκτή με εξαίρεση την αυξημένη επίπτωση αιματουρίας,
ΣΔ, ηπατικών διαταραχών και αϋπνίας. Mέχρι όμως να
υπάρξουν επαρκή δεδομένα ασφάλειας των πολύ χαμηλών επιπέδων της LDL-χολ είναι φρόνιμο να αποφεύγονται
επίπεδα LDL-χολ <40 mg/dL, κάτι που συνιστούν και οι
πρόσφατες Αμερικάνικες Οδηγίες.
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)
περιλάμβανε ήδη το HellenicSCORE βελτίωσε κατά 37% την
προγνωστική ικανότητα του μοντέλου, ενώ ταυτόχρονα
αύξησε την ταξινομητική ικανότητα του μοντέλου κατά 56%.
Δεδομένου ότι η χρήση των μοντέλων εκτίμησης καρδιαγ
γειακού κινδύνου είναι μία ανέξοδη μέθοδος, η εφαρμογή της
χρήσης τους στην καθημερινή κλινική πράξη από τη μεριά των
καρδιολόγων θα έχει ως αποτέλεσμα την ορθότερη αναγνώρι
ση των ατόμων που διατρέχουν υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο
αλλά και την αποτελεσματικότερη θεραπευτική προσέγγισή
τους μέσω της περαιτέρω χρήσης διαγνωστικών εξετάσεων.
Είναι επομένως εξαιρετικά σημαντικό να χρησιμοποιούνται
τα κατάλληλα έγκυρα εργαλεία ώστε να ελαχιστοποιούνται
τα πιθανά σφάλματα, αλλά και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη
πρόληψη της νόσου στην κοινωνία.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ
Δ. Ρίχτερ, MD, FESC, FAHA

Διευθυντής Β’ Καρδ. Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
Πρόεδρος ΕΕΛΙΑ

Πόσο απαραίτητη είναι
η γεφυρική αγωγή με ηπαρίνη
χαμηλού μοριακού βάρους
όταν διακόπτονται προσωρινά
τα κουμαρινικά αντιπηκτικά;
Η μελέτη BRIDGE
Σε ασθενή με χρόνια ή παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή
που λαμβάνει κουμαρινικά αντιπηκτικά και πρόκειται να
υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, προστατεύει η
θεραπεία «γέφυρας» με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους
κατά τις ημέρες διακοπής του αντιπηκτικού;
Αυτή την ερώτηση που, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο,
δεν είχε απαντηθεί μέχρι τώρα από καμία κλινική μελέτη
και ότι γινόταν στην καθημερινή κλινική πράξη ήταν μία
πρακτική βάσει λογικής, συνήθειας, παθοφυσιολογίας αλλά
όχι αποδεδειγμένη, σχεδιάστηκε να απαντήσει η μελέτη
BRIDGE (Douketis JD, et al. New England Journal of Medicine,
June 2015).
Τυχαιοποιήθηκαν 1884 ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν
βαρφαρίνη, προεγχειρητικά είτε να λάβουν δαλτεπαρίνη
(100 IU ανά κιλό βάρους x 2), 3 μέρες προ του χειρουρ
γείου και 5-10 μέρες μετά το χειρουργείο είτε να λάβουν

εικονικό φάρμακο κατά την περίοδο που θα έχουν διακόψει
το αντιπηκτικό. Το μέσο CHADS σκορ των ασθενών που
συμμετείχαν στη μελέτη αυτή ήταν 2,3, όσο είναι και το μέσο
σκορ των ασθενών που μπαίνουν για επεμβάσεις ρουτίνας.
Το 0,4% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο και
το 0,3% των ασθενών που έλαβαν δαλτεπαρίνη υπέστησαν
αρτηριακή θρομβοεμβολή. Το ποσοστό αιμορραγιών ήταν
1,3% για την ομάδα του εικονικού φαρμάκου και 3,2% στην
ομάδα που έλαβε δαλτεπαρίνη (p=0,005).
To αποτέλεσμα της μελέτης έδειξε πως μία συνήθης
πρακτική της κλινικής πράξης, η θεραπεία «γέφυρας» με
ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους όταν διακόπτουμε
τη βαρφαρίνη σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή
προκαλεί σημαντικά υψηλότερες αιμορραγίες χωρίς να
προλαμβάνει κάποιο εμβολικό επεισόδιο.
Ένα ακόμη κεφάλαιο στο βιβλίο που δείχνει γιατί, χωρίς
να παραγνωρίζουμε τα κενά τους, οι τυχαιοποιημένες
κλινικές μελέτες αποτελούν ένα σημαντικότατο κομμάτι
στην αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας.
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